
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 اقتحام مبنى قناة اإلخباريت السوريت

 ريف دمشق

احلمد هلل الذي أذمَز وعَدُه رسَلو، ونصَر جنَده على حزب الشيطانن وألا ع عامالاو، وهللالاى اهلل 
 على نبيينن حممد وآلو وأهللحنبو وسلم، وبعد:

فإن احلرَب اليت أعلنهن النظنُم على سورين وأىلهن قد طنلْت ك ع شيٍء، وقد اساخامادَم فاياهان كا ع 
الذي دفع الننس مثَن معداتو، وكلفة أبنيخو، وفواتري اسخمراره،  إعالُم الدولةشي، ودمن اسخمدمو 
 ومنيزالون يدفعون.

فكنن ىذا اإلعالم جنوداً مع اجلنود القخلة، وشبيحًة مع الشبيحة الفجرة، وكننت قننة اإلخبنرية 
 أن السورية إحدى أذرع النظنم الضنربة، فكم كذبت ولفعقت، واخًتعت ويف اإلجرام أبدعت، حىت أذَن اهللُ بفضلو وكرمو جلاناود جاباهاة الان اصارة

 تذيقهن كأس العذاب، ومتأل فنىن وفم ك  مسؤول إعالمي من زبننية النظنم قيحنً وهللديداً ومرارة، وليخسنءل: مىت يكون دوري؟

، فقد مت اخاخايانُر ا ادص ورهللاده واساخاطاالع حاركانت عانانهللاره، أما عن سير العملية
شاعابانن  8ومداخ  مبٌت القننة وخمنرجو، ويف السانعاة الاراباعاة فاجارًا مان ياوم ا رباعانء 

م، مت بافاضا  اهلل تاعانح اقاخاحانم املاباٌت مان قابا  7137-6-72ه املوافق لا 3311
فنشخباكاوا ماع عانانهللار حانياخاو حاىت أماكان اهلُل ماناهام،   –نصرىم اهلل  –آسند اجلبهة 

فقخ  من قخ ، وجرح من ُجرح، وُأسَر من ُأسر، مث أكاما  اهانىادون املاهاماَة لايادّماروا 
 اإلدارة واملكنتب واالسخوديوىنت بنلعبوات الننسفة، وعندوا بفض  اهلل سنملني.

 ولنا هنا كلمات:

 األولى:
تلٌة وقد مقنال يزايدنع أحٌد على اجلبهة يف ىذه العملية، فيقول: اليصّح مهنمجة اإلعالم أو اإلعالميني خنهللًة وقد قدمنن أن ىذه القننة الكنذبة 

الء ىؤ  تكون أشدع أثراً من فرقة عسكرية، وىي اليت كننت تسبعح حبمد الطنغوت ومتجد لو، يف الصبنح واملسنء، أيضنً أين كنن ُمرىفوا اإلحسنس
ة الذين شجبوا وندعدوا بن جوم حني قُخ  العشرات من مراسلني ومصورين نقلوا أحداث الثورة فخقنن النظنم وكالبو بخعذيبهم وقخلهم بوحشي

 منعرص الخنريخ أشدع منهن.

 23رقم البٌان: 

  3303-6-23التارٌخ: 



 

 الثانية:
إذا عنَب أحٌد عن ىذا الخصرص من الننحيِة الشرعية فيجُب أن نذكر من نسي أو غف  أن رسول اهلل هلللى اهلل عليو وسلم ملن دخ  مكة أمر 

أم   نلٌ بقخ  أننس ولو كننوا مخعلقني بأسخنر الكعبة، منهم عبد العزى بن خط  ومغنيٌة أو اثنخني، يف مخسة نفٍر أو سخة، فه  ذُكر عن ىؤالء قخ
كننوا شعراء وأى  غننء يهجون اإلسالم ونبيو وأىلو؟ وكنن 
عملهم ىذا سببنً يف قخلهم، فه  أسخنر الكعبة أق  حرمة 
 من مبٌت قننة اإلخبنرية السورية، منلكم كيف حتكمون؟

 

 الثالثة:
كنن النظنم قد شنهن حربنً بك  معٌت الكلمة من ا ينم 

ا وح، وبقي الننُس يف طيبٍة أحينننً، وغفلةٍ أحينننً أخرى، 
يخجنىلون أنع ا مَر معركة، ولكن إح مىت، أبعد خطنب 

 رب؟الطنغية ا خري نبقى يف تغنف  عن املعركة وحقيقخهن؟أبعدمن هللرعح أنو يعيش حربنً وأنع الوزارة املشكلة مهمخهن االنخصنر يف ىذه احل

 إذاً فال مكنن يف الوسط  حٍد، لن يقب  النظنُم بطنغوتو ذلك، ولن يقب  أى  اجلهند بولوح طريقهم وقوِة يقينهم ذلك أيضنً.

 فعلى اجلميع أن يقرر: أي الفئخني خيخنر، إح وأّي الفريقني ينخسب؟ وليكن املوقُف أمنم اهلل تعنح ىو الدافع  ذا االخخينر.

 ىذا واهلل أعلم وهلللى اهلل على سيدنن حممد وآلو وهللحبو وسلم

 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


